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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
a zahájení vodoprávního řízení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Mgr. Jiří Jelínek, nar. 13. 9. 1975, bytem Pastevců 469/21, 149 00 Praha
-

(dále jen "žadatel") podal dne 3. 9. 2019 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
(dále jen „společné povolení“) na stavbu, vč. povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

DOMOVNÍ ČOV
na p. p. č. 13/3 (zahrada) a p. st. č. 6/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Čilá a dále žádost o povolení
k nakládaní s vodami – k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních rozstřikem na p. p. č. 13/3
(zahrada), p. p. č. 180/7 (zahrada) a p. p. č. 177/2 (zahrada) v k. ú. Čilá, v obci Čilá, okres Rokycany, kraj
Plzeňský, č. hg. pořadí 1-11-21-1220-0-00, ID a název hydrogeologického rajónu č. 6230 ,,Krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“, ID a název vodního útvaru podzemních vod č. 62300
,,Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
Druh, účel a umístění a vymezení území dotčeného vlivy stavby na pozemku:
- Domovní čistírna odpadních vod bude umístěna na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá, v severní části pozemku. Jedná se
o typovou plastovou nádrž, osazenou do výkopu na betonovou podkladovou desku. Čistírna bude umístěna
ve vzdálenosti 5,4 m od hranice s pozemkem p. č. 328/1 v k. ú. Čilá a 3,9 m od hranice s pozemkem p. č. 177/2
v k. ú. Čilá. Domovní čistírna odpadních vod TOPAS S 5 PF – 1,2 je určena k čištění odpadních vod pro 15 ekvivalentních obyvatel. Čistírnu tvoří plastová nádrž o průměru 1160 mm a výšce 2060 mm, ve které je vložena
technologie tvořená mechanickým předčištěním, biologickým čištěním, dosazovacím, vyrovnávacím a kalovým
prostorem. Čistírna je osazena do výkopu na betonovou podkladovou desku tl. 10 – 15 cm.
Čistírna bude sloužit pro přečištění splaškových odpadních vod z rodinného domu na p. st. č. 6/2 v k. ú. Čilá.
V průběhu vegetačního období bude vyčištěná voda použita k zavlažování zahrad na p. p. č. 177/2, p. p. č. 13/3 a p.
p. č. 180/7 v k. ú. Čilá. Mimo vegetační období a v klimaticky nevhodném období bude prováděn vsak
ve vsakovacím objektu na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá.
- Kanalizační potrubí - záměr řeší odvod odpadních vod z rodinného domu p. st. č. 6/2 v k. ú. Čilá do domovní
ČOV potrubím PVC DN 150 v dl. cca 14,6 m přes revizní šachtu RŠ1 na p. p. č. 177/2 a p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá,
dále odvod přečištěných odpadních vod z ČOV do akumulační nádrže o objemu 2 m3 na p. p. č. 13/3 s přepadem
přes revizní šachtu RŠ2 do vsakovacího objektu na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá potrubím PVC DN 100 v dl. 5,5 m.
- Akumulační nádrž (AN) pro přečištěné odpadní vody o objemu 2 m3 bude umístěna v severní části pozemku
p. č. 13/3 v k. ú. Čilá. Akumulační jímka bude umístěna ve vzdálenosti 1,5 m od hranice s pozemkem p. č. 328/1
v k. ú. Čilá a 5,4 m od hranice s pozemkem p. č. 177/2 v k. ú. Čilá.
- Revizní šachta (RŠ1) bude umístěna na p. p. č. 177/2 v k. ú. Čilá.
- Revizní šachta (RŠ2) bude umístěna na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá.
- Vsakovací objekt (VO) o objemu 6 m2 bude umístěn v severní části p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá. Vsakovací objekt
bude umístěn ve vzdálenosti 2 m od hranice s pozemkem p. č. 12/1 v k. ú. Čilá a 2 m od hranice s pozemkem
p. č. 13/1 v k. ú. Čilá. Na dno zasakovacího zářezu bude uložena oddělovací geotextilie, na kterou se položí vrstva
drenážního štěrku (frakce 32/64 mm) v tl. cca 0,8 m. Na tuto vrstvu bude položeno drenážní perforované potrubí
DN100, které se zasype drenážním štěrkem (frakce 32/64 mm) v tl. cca 0,1 m. Na upravený povrch štěrku bude
položena v celé délce zářezu separační geotextilie. Zbytek zářezu bude zasypán zeminou bez výskytu hrubších
kamenů. V průběhu vegetačního období bude vyčištěná voda použita k zavlažování zahrad na p. p. č. 177/2,
p. p. č. 13/3 a p. p. č. 180/7 v k. ú. Čilá. Mimo vegetační období a v klimaticky nevhodném období bude prováděn
vsak ve vsakovacím objektu na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá.
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- Elektropřípojka pro dmychadlo bude provedena kabelem CYKY 3Jx2,5 v dl. 14,6 m na p. p. č. 13/3 v k. ú. Čilá.
Orientační určení polohy ČOV souřadnicemi: X = 1050201, Y = 793005 (S-JTSK)
Orientační určení polohy AN souřadnicemi: X = 1050200, Y = 793007 (S-JTSK)
Orientační určení polohy VO souřadnicemi: X = 1050196, Y = 792997 (S-JTSK)
Projektovou dokumentaci pro společné povolení vypracoval v 8/2019 Ing. Jan Topol, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby (ČKAIT 0002336).
Množství vypouštěných odpadních vod:

Qrok – 108 m3.rok-1
kvalita:
CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ -

Qměs –9 m3.měs-1
„m“
150 mg.l-1
40 mg.l-1
30 mg.l-1
20 mg.l-1

Qprům – 0,00231.s-1

Qmax - 0,00347.s-1

roční bilance
16,2 kg/rok
4,32 kg/rok
3,24 kg/rok
2,16 kg/rok

Orientační určení polohy vypouštění odpadních vod souřadnicemi: X = 1050196, Y = 792997 (S-JTSK)
Z hydrogeologického posudku, který navrhuje likvidaci přečištěných odpadních vod rozstřikem a následným
zasakováním vody, zpracovaného v 6/2019 RNDr. Milošem Čeledou, držitelem odborné způsobilosti v oboru:
hydrogeologie, geologické práce - sanace (č. 1340/2001) vyplývá, že vzhledem ke geologickým
a hydrogeologickým poměrům na řešené lokalitě (mocná vrstva velmi málo propustných až nepropustných zemin;
hlouběji pak zvětralé podložní horniny pravděpodobně zpočátku s puklinami vyhojenými jílem) bude likvidace
vyčištěné odpadní vody řešena primárně závlahou pozemků a doplňkově zasakovaním v podzemním zasakovacím
objektu. Pro aplikaci závlahy vyčištěnou odpadní vodou je třeba dodržet vzdálenost 7,5 m od stávajících
i případných budoucích vodních zdrojů (tzn. ochranné pásmo bude mít průměr 15 m). Při dodržení tohoto rozsahu
ochranným pásem nebude ohrožena kvalita podzemní vody v místních studnách.
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a jako stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení
společného řízení dle § 94m stavebního zákona a vodoprávní řízení podle § 115 odst. 8 vodního zákona.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení stavby spolu s projektovou dokumentací poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení staveb a správnímu orgánu jsou dobře známy poměry staveniště z předešlé úřední činnosti v této
lokalitě, bylo v souladu s ust. 94m odst. 3 cit. stavebního zákona upuštěno od ústního jednání spojeného
s ohledáním na místě.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou dle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona
uplatnit svá závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy k výše uvedené stavbě do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů
rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v budově Městského úřadu Rokycany, odboru
životního prostředí (I. patro, kancelář č. 126 v úřední dny, tj. v pondělí a středu od 7:15 do 16:45 hodin
(nebo v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).
Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit
se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky.
Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv
o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této pětidenní lhůtě by byly námitkami opožděnými,
k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního
zákona.
Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.
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Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo
k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně
do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do výše stanovené doby (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36
odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části
(§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu).
Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
(§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti
(§ 36 odst. 5 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí
Obdrží:
Účastníci řízení
Mgr. Jiří Jelínek, Pastevců 469/21, 149 00 Praha
Petr Všetečka, Šmeralova 297/13, 170 00 Praha
Obec Čilá

otisk úředního razítka

Dotčené orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO Křivoklátsko
Na vědomí
Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a ŽP
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